
ببيقججول اللججه عججز وجججل: ((  كك ووكا وككك لل وذكا كا كإ وو لت .  ور وطكك وف بء كان ومءآ سسكك وذكا كال كإ
لت ومكك كل وع لت .  ور كثكك لع بب بر  ببككو بق لل وذكا كا كإ وو لت .  ور ججكك بف بر  وحككرا كب لل وذكا كا كإ وو لت.  ور وثكك وت كان

لت ور سخكك وأ وو لت  وم سد وق سمرا  سس  لف  )) هججذه أربعججة أشججياء إذا حصججلت علمججتون
إذكا كالسمراءالنفس ما قدمت في أول عمرهججا ومججا أخججرت. وقججوله (( 

إذكا كالسمراء )) يعني انشقت كما قال الله تبارك وتعالى: (( كانفطرت
 ))وإذكا كالكككوكاكب كانتككثرت )). (( كانشقت. وأذنت لربهرا وحقككت

يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق وتتساقط ل ن العالم انتهججى.
ججرت((  ففجر بعضها علججى بعججض وملت الرض وإذكا كالبحرار ف . )) أي 

)) أي أخرج ما فيها من المججوات حججتى قججاموا(( وإذكا كالقبور بعثرت 
علمت نفككس مككرالله عججز وجججل،  فبحصججول هججذه المججور الربعججة (( 

 )) هنا نكججرة لكنهججا بمعنججى العمججوم إذ أ ننفس )) (( قدمت وأخرت
فيعرض عليها من المعنى: علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما 
الكتاب، فكل إنسا ن ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامججة
اا. وفججي اا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليججك حسججيب اا يلقاه منشور كتاب

مرال هذكا كالكتككراب ل يغككرادر صككغيرةذلك اليوم يقول المجرمو ن: (( 
)) ، فيعلم النسا ن ما قدم وأخر، بينما هو فيول كبيرة إل أحصراهرا 

الدنيا قد نسي، نحن ال ن نسينا ما قد عملنا منذ أزما ن بعيدة، لكن يجوم
القيامة يعرض علينا عملنا فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، والغججرض
ه ورسجوله؛ لنجه ن أ ن يعمجل مخالفجة لل من هذا التحذير تحذير العبد م

وكسوف يعلم بذلك ويحاسب عليه.  ((  جبك ور كب وك  سر وغك ومكرا  بن  وس كلن وهرا كا يي وأ ي
كم كري وك لل  )) المججراد بالنسججا ن هنججا قيججل: هججويرا أيهرا كالنسران  )) :  (( كا

الكافر، وقيل: النسا ن من حيث هو إنسا ن؛ ل ن النسا ن من حيججث هججو
)).إن كالنسران لظلككوم كفككرار إنسا ن ظلوم جهول، ظلوم كفججار (( 

 )) ويخججاطب النسججا ن مججنيرا أيهرا كالنسككرانفيقول الله عز وجل: (( 
 ))مرا غرك بربككك كالكريككمحيث هو إنسا ن بقطع النظر عن ديانته (( 

يعني أي شيء غرك بالله حيججث تكججذبه فججي البعججث، تعصججيه فججي المججر
والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عجز وججل فمجا الجذي غجرك؟! قجال

 )) إشججارة مرا غككرك بربككك كالكريككمبعض العلماء: إ ن قوله تعالى: ((
إلى الجواب، وهو أ ن الججذي غججر النسججا ن كججرم اللججه عججز وجججل وإمهججاله
رر النسا ن بذلك فإ ن الله يملي للظالم حتى وحلمه، لكنه ل يجوز أ ن يغت
اا ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: كرمه وحلمه هذا إذا أخذه لم يفلته، إذ
رر النسا ن وصار يتمادى في المعصية، يتمادى فججي التكججذيب، هو الذي غ



وك يتمججادى فججي المخالفججة.  ((  ول ود وعكك وف وك  سوكا وسكك وف وك  وقكك ول وخ كذ ي  سل )) :  ((كا
 )) فسوكاك )) خلقك من العدم، وأوجدك من العجججدم، ((كالذ ي خلقك

جعلك مستوي الخلقة ليست يججد أطججول مججن يججد، ول رجججل أطججول مججن
رجججل، ول أصججبع أطججول مججن أصججبع، بحسججب اليججدين والرجليججن، فتجججد
الطويل في يد هو الطويل في اليد الخرى، والقصير هو القصير، وهلججم
ن ناحيجة الخلقجة (( روى الله عز وجل النسا ن من كل ناحيجة م ررى، س ج

ودلك  سدلك)) وفي قراءة سبعية (( فع  )) أي جعلجك معتجدل القامجة،فع
ردلة بل تسير على يججديها مستوي الخلقة لست كالبهائم التي لم تكن مع
رصه الله بهذه الخصيصة.  (( في أي صججورة ورجليها، أما النسا ن فإنه خ
ما شاء ركبك  )) يعني الله ركبك في أي صورة شججاء، مججن النججاس مججن
هو جميل، ومنهم من هو قبيح، ومنهم المتوسط، ومنهم البيض، ومنهم
الحمر، ومنهم السود، ومنهم ما بين ذلك، أي صججورة يركبججك اللججه عججز
وجل علججى حسججب مشججيئته، ولكنججه عججز وجججل شججاء للنسججا ن أ ن تكججو ن

 ))(كل )) (كل بل تكذبون برالككدينصورته أحسن الصور  ثم قال (( 
حرف  ردع، بل للرضراب يعني مع هذا الخلق والمداد والعداد تكذبو ن
بالدين أي بالجزاء، وتقولو ن إ ن هي إل حياتنججا الججدنيا نمججوت ونحيججا ومججا
اا نحن بمبعوثين، فتكذبو ن بالدين أي بالجزاء، وربما نقول: وتكذبو ن أيض
ررو ن بالدين الذي جججاءت بججه الرسججل واليججة شججاملة بالدين نفسه، فل تق
لهذا وهذا؛ ل ن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث: " أنججه إذا
فيحمججل عليهمججا " . كا ن النص يحتمل معنيين ل ينافي أحدهما الخر فإنه 

ارا كراتبين. يعلمون مرا تفعلون((   ))وإن عليكم لحرافظين. كركام
ر ن "  و" اللم " ((   ))وإن عليككككم لحكككرافظينتأكيجججد بمؤكجججدين " إ

(( مراالنسا ن عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل، قال الله تعالى: 
 )) . فعلى كل إنسججا ن حفظججةيلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد

اا، بججل يكتبو ن كل ما قال وكل ما فعل، وهؤلء الحفظة كرام ليسوا لئام
اا، فيكتبوا عليه ما لم يعمججل، عندهم من الكرم ما ينافي أ ن يظلموا أحد

يعلمككون مككراأو يهججدروا مججا عمججل؛ لنهججم موصججوفو ن بججالكرم .(( 
ال،تفعلون ال، وإمججا بالسججماع إ ن كججا ن قججو  )) إما بالمشاهدة إ ن كا ن فع

بل إ ن عمل القلب يطلعهم اللججه عليججه فيكتبججونه كمججا قججال النججبي عليججه
من هم برالحسنة فلم يعملهككرا كتبككت حسككنة،الصلة والسلم: ( 

مم برالسيئة ولم يعملهرا كتبت حسنة كراملة  )، لنججه تركهججاومن ه
إن كالبركارلله عز وجل والول يثاب علججى مجججرد الهججم بالحسججنة.  (( 



 )) جمع بر وهججمإن كالبركار )) هذا بيا ن للنهاية والجزاء (( لفي نعيم
)) أي نعيم فججيلفي نعيم كثيرو فعل الخير، المتباعدو ن عن الشر (( 

ال مججن اا، ول أنعم بججا اا أطيب قلب القلب، ونعيم في البد ن ولهذا ل نجد أحد
لو يعلم كالملوك، وأبنككراءالبرار أهل البر، حتى قال بعض السلف: " 

"، وهججذا النعيججمكالملوك مرا نحن فيه لجرالككدونرا عليككه برالسككيوف 
الحاصل يكو ن في الدنيا وفي الخرة، أما في الخرة فالجنة، وأمججا فججي
الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته وررضاه بقضاء الله وقججدره، فججإ ن هججذا هججو
ييا، النعيججم نعيججم النعيم الحقيقي، ليس النعيججم فججي الججدنيا أ ن تججترف بججدن

 )) الفجار هم الكفار رضججد البججراروإن كالفجرار لفي جحيمالقلب. (( 
يصلونهرا يوم )) أي في نار حامية -والعياذ بالله- ، (( لفي جحيم(( 

 )) أي يججوم الجججزاء وذلججكيوم كالدين)) يعني يحترقو ن بها  (( كالدين 
 )) أي لججن يغيبججوا عنهججاومككرا هككم عنهككرا بغككرائبينيججوم القيامججة.  (( 

ومككرا هككم منهككرافيخرجججوا منهججا كمججا قججال اللججه تبججارك وتعججالى: (( 
اا ج والعياذ بالله ج. (( بمخرجين ومككرا أدركاك )) . لنهم مخلدو ن بها أبد

 )) هججذا السججتفهاممرا يوم كالدين. ثككم مككرا أدركاك مككرا يككوم كالككدين
للتفخيججم والتعظيججم يعنججي أي شججيء أعلمججك بيججوم الججدين؟ أي شججيء
أعلمك؟ والمعنى أعلم هذا اليوم، وأقدره قدره . (( وما أدراك مججا يججوم

ارا وكالمككر يومئككذالدين )) .  ((  سس شككيئ يوم ل تملككك نفككس لنفكك
اا ل بجلب خيججر ول بججدفعلله  )) : في يوم القيامة ل أحد يملك لحد شيئ

 )) فججي الججدنياوكالمر يومئذ للهرضرر إل بإذ ن الله عز وجل لقوله: (( 
هناك أناس يأمرو ن من المراء، والوزراء، والرؤساء، والباء، والمهات،
اا لكن في الخرة  ما في المر لله عز وجل، ول تملك نفس لنفس شججيئ
إل بإذ ن الله، ولهذا كا ن الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب
ما ل يطيقو ن، ثم يطلبو ن الشفاعة من آدم، ثم نججوح، ثججم إبراهيججم، ثججم
موسى، ثم عيسى، حتى تنتهجي إلجى نبينجا صجلى اللجه عليجه وعلججى آلجه

وكالمروسلم فيشفع بإذ ن اللججه فيريججح اللججه العججالم مججن الموقججف، (( 
 )) . فإ ن قال قائل: أليس المجر للججه فجي ذلجك اليجوم وفجييومئذ لله

غيره؟ قلنا: بلى المر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكججن ظهججور
أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا؛ ل ن في الدنيا
يخالف النسا ن أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سججيده، فل يكججو ن المججر
لله بالنسبة لهذا، لكن في الخرة ليس فيه إل أمر الله عز وجججل. وهججذا

 )) . والملججكلمن كالملك كاليوم لله كالوكاحد كالقهراركقوله تعالى: (( 



لله في الدنيا وفي الخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكججوت اللججه عججز
وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إل الله عز وجججل
. 


